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Svenska kraftnät
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Naturskyddsföreningarna i Västs synpunkter på planerad kraftledning
Skogssäter-Stenkullen, alternativ vid Ryd, dnr 2012/1167
Övergripande synpunkter
Undertecknande Naturskyddsföreningar har tagit del av Svenska kraftnäts samråd i
rubricerade ärende.
Vi har tidigare lämnat synpunkter på Svenska kraftnäts samrådsunderlag genom gemensamma
yttranden daterade mars 2013 och mars 2014. Sammanfattningsvis framfördes stark kritik mot
föreslagna ledningssträckor, föreslagen teknik för ledningarna och det bristfälliga
samrådsunderlaget.
Synpunkter på kompletterande ledningssträckor lämnades också i en skrivelse i november
2013. Sammanfattningsvis yrkade vi i första hand att Svenska kraftnät ifrågasätter behovet av
den nya förbindelsen Skogssäter-Stenkullen, i andra hand utreder alternativa utföranden av
ledningen och i tredje hand utreder dragning av den nya ledningen längs befintliga ledningar.
Vi konstaterar att Svenska kraftnät uppenbarligen inte tar hänsyn till inkomna synpunkter,
varför dessa samråd framstår som tomma formaliteter i en skendemokratisk process. Vi vill
ändå sammanfattningsvis framföra följande synpunkter på projektet:


Behovet av den nya ledningen är oklart och bygger på prognoser om en
samhällsutveckling som inte är hållbar.



Föreslagen ledningsdragning genom Ale och Lerums kommuner är i sin helhet
oacceptabel med hänsyn till påverkan på naturvärden, kulturvärden, landskapsbild,
friluftsliv och människorna som berörs.



Den nya ledningen bör och kan utföras som markförlagd kabel för likströmsöverföring
(HVDC).



Samrådsunderlaget framstår som ”riggat” för att projektet ska kunna genomföras i
enlighet med Svenska kraftnäts egna intentioner. Detta intryck stärks av erfarenheterna av
det tidigare genomförda projektet Stenkullen-Lindome, där Svenska kraftnät inte
beaktade externa synpunkter. Svenska Kraftnät framstår sammanfattningsvis som helt
opåverkbara.

Yrkande
Naturskyddsföreningarna i Väst kräver att Svenska kraftnät i första hand ifrågasätter behovet
av den nya förbindelsen Skogssäter-Stenkullen, i andra hand tar fram ett alternativ med
markförlagd kabel, i tredje hand utreder dragning av den nya ledningen längs befintliga
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ledningar istället för att göra omfattande intrång i tidigare orörda naturområden med i flera
fall höga bevarandevärden.

Naturskyddsföreningen i Södra Älvsborg
Ingegerd Borg-Saviharju, ordförande
Naturskyddsföreningen i Ale
Martin Börjesson, ordförande
Lerums Naturskyddsförening
Olov Holmstrand, ordförande
Naturskyddsföreningen i Kungälv
Stig Johannesson, ordförande
Naturskyddsföreningen i Stenungsund
Marie Stenseke, ordförande

Tillägg till skrivelsen från Lerums Naturskyddsförening:
Alternativa dragningar vid Ryd
Särskilt känsliga naturområden som berörs är Skantemossen och Vite mosse. Båda
dragningsalternativen vid Ryd skulle medföra oacceptabla skador på det värdefulla området
Vite Mosse och båda är oacceptabla i Lerums kommun. Av de båda alternativen framstår det
östra som mest katastrofalt för och ger störst skador på Vite Mosse.
Lerums Naturskyddsförening
Olov Holmstrand, ordförande
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